
Mordforsøg i Hestlund 
På en af de større gårde i Hestlund boede i 1865 Jens og Birgitte Christensen. De havde været gift 
siden 1837. De blev gift d. 21. december. Birgitte var da kun 17 år gammel. Jens var dengang 24 år. 
Ved giftemålet overtog de hans forældres gård.  
I mange år boede også hendes forældre på gården, ligesom Jens´ bror, som også hed Jens, havde 
boet der af flere omgange. 
 
Det gav af og til problemer at brødrene havde samme navn og boede samme sted. Derfor blev Jens 
ofte kaldet Jens Christensen Madsen og den to år ældre broder for Jens Christensen Hauge. Men 
ofte blev de forvekslet. I en retssag blev Jens Christensen Madsen kaldt for Jens Kristensen Hauge.  
 
Jens og Birgitte fik 8 børn fra 1840 til 1862. Den ældste hed Christen. 
Ægteskabet mellem Jens og Birgitte var ikke, og havde aldrig været godt. 
De var ikke gode landmænd og ej heller gode økonomer. Gården var de kommet til ved hjælp af 
penge fra Birgittes forældre. Til gengæld var forældrene så kommet på aftægt hos dem.  
Både Birgitte og Jens havde hang til brændevin.  
De havde kun gården endnu fordi sønnen arbejdede hårdt og slidsomt derhjemme.  
Jens havde talt meget om og lå også i forhandlinger om at sælge gården. Det var til sønnen 
Christens store ærgrelse, for han ville gerne overtage gården. 
 
Han havde også forhandlet med faderen, men kunne ikke skaffe penge til en aftægtsbolig til 
forældrene og derfor kom handelen aldrig i stand. Christen var i hast blevet gift og var netop blevet 
far til en lille pige.  
Alle boede nu sammen på gården. Det var ikke nemt. Ingen havde det godt. Christen blev desperat 
og tilbød derfor sammen med sin mor, Birgitte, den halvkriminelle bror 5 rigsdaler for at brænde 
gården af. Ved hjælp af forsikringssummen som ville blive udbetalt håbede han så at kunne bygge 
gården op igen og tillige få råd til at bygge aftægtsbolig til forældrene.  
Det var i juni måned 1865 at gården brændte. 



 
Hestlundvej 11. Billedet er fra ca. 1920, men gården skulle være bygget efter branden i 1865. 

En lang retssag efterfulgtes og mange blev anklaget for påsættelsen af branden. 
Broderen, Jens, fik alibi for at have været på arbejde. Birgitte var i køkkenet sammen med 
svigerdatteren. Hendes mand, Jens, var uden for hjemmet. 
  

Christen slap også for tiltale, skønt han netop havde været ude på antændelsestidspunktet og skønt 
han forinden havde fjernet en masse uldsager fra huset og skønt han efter at have været ude straks 
løb ind og hentede sit barn af vuggen og derpå råbte at det brændte..  
Alle blev frikendt på grund af manglende beviser. Man antog at ilden var opstået på grund af 
bagning. Det endskønt branden beviseligt var opstået i stuehusets stråtag udenfor. 
 
Gården blev bygget op igen. Jens forestod det. Nogle få halvtredsdalersedler blev dog tilovers. Dem 
gemte Jens i chatollet. Men Birgitte fandt dem og tog til Silkeborg og købte tøj og brændevin. Jens 
meldte hende for tyveri. Politiet kunne dog ikke i første omgang afhøre hende, fordi hun var for 
fuld. Hun blev nu også senere frikendt fordi hun var Jens´ kone. 
 
Forholdet var dog elendigt mellem Birgitte og Jens 
 
Jens udtalte senere i en retssag i 1866 at: ” Hun har været forfalden (til spiritus) i tyve år.” og ” hun 
er næsten aldrig hjemme hverken dag eller nat.” og ”… når hun er svirrende er hun ondskabsfuld og 
når hun ikke er, kan hverken jeg eller børnene gå i fred for hende.” 
Og Birgitte sagde i samme retssag: ”Jens var allerede ved giftemålet forfalden til brændevin, mens 
hun for ca. seks år siden er bleven forfalden til denne drik, men det er ikke så slemt som man vil 
gøre det til i nabolaget.” 
Og Christen udtalte ved samme retssag, at: ”Forældrene ville drikke alt op hvis…” 
  

Derfor tog Birgitte en skæbnesvanger beslutning, der ville gøre hende til morder. 



De mange uldhandlere der efterhånden gik rundt og solgte uldvarer kunne fortælle mange historier 
om det, de oplevede rundt omkring i landet. Blandt andet fortalte de om mange mord begået ved 
hjælp af svovl fra tændstikker. I 1830erne var man begyndt at lave tændstikker med hvidt fosfor i. 
Det gjorde antændelsen meget nemmere. Men det var forfærdelig giftigt og blev da også forbudt 
igen omkring 1870.  
Uldhandlerne kunne berette om mord både på Lolland, Vendsyssel og på Sjælland begået ved hjælp 
af svovlstikkehoveder med hvidt fosfor i. 
 
Det kom også Birgitte for øre.  
 
Hun begyndte at planlægge mordet på sin mand, Jens 
Hun bagte brød, skar hovedet af nogle tændstikker. Og puttede nogle få stykker i en af brødene.  
Næste dags formiddag sad nogle af Birgitte og Jens´ familie og fik kaffe og fik snapsepunch til. Det 
var søndag den 4. marts 1866. De var efterhånden let svirrende, ”men ikke mere end at hun 
(Birgitte) kunne både gå og stå på benene, udtalte en vidne sig senere. Fem voksne og nogle børn 
havde da delt tre pægle brændevin (ca. 2 1/2 dl). Birgitte serverede da brødene, der yderlig var 
blevet belagt med lidt kød, og sørgede for at Jens fik netop det stykke som hun havde tiltænkt ham. 
 
 
Men da fadet med boller havde været rundt, foreslog Jens at alle skulle skære bollerne op og 
undersøge dem for svovlhoveder. Han havde nemlig set hvad Birgitte havde lavet dagen forinden.  
De fandt dog kun svovl i det stykke, som Jens havde fået. Og kun et svovlhoved, idet det lykkedes 
Birgitte at opsnappe brødet fra Jens og løb væk med det. Det blev aldrig fundet igen. Hun påstod 
senere at der kun havde været det ene svovlhoved og at hun selv havde spist resten af brødet. Det 
endskønt Jens i spisekammeret fandt 10-12 tændstikker med hovedet skåret af. 
Både broderen Jens og sønnen Christen var nogle af de andre deltagere. 
Ifølge et af børnene havde moderen og Christen hvisket en del sammen før brødet blev delt ud. 
 
Jens meldte dagen efter Birgitte for mordforsøg. 
 
En lang retssag fulgte herefter. Mange vidner blev afhørt. Mange udtalelser fortalte meget om deres 
forhold.  
 
Birgitte indrømmede hun havde villet forgive manden med svovl fra en tændstik. - men kun et. Hun 
nægtede at hun havde brugt flere tændstikhoveder. 
Birgitte blev dømt til 4 års forbedringshusarbejde og sendt til Viborg.  
Tre år efter blev Birgitte benådet og sat på fri fod. Hun flyttede tilbage til manden, men ikke til 
gården i Hestlund. 



 

Samme år, som det famøse mordforsøg, solgte Jens gården. De fik dog heller ikke så mange år 
sammen efter dette. 
Jens døde i 1878 af brystsvaghed og Birgitte døde året efter kun 58 år gammel også af 
brystsvaghed. 
 
Det var historien om nogle voldsomme hændelser i Hestlund i 1860erne. 
Underlig nok har jeg ikke mødt nogen som blot har hørt om et eller andet. 
Ifølge matrikelnummeret på ejendommen skal den omtalte gård være det, der nu er Hestlundvej nr. 
11. 
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